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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭼ ﺳﺮه ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ډول ﭘﻪ ﯾﻮه ﺎري ﻫﯿﻮاد ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺪﻟﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ

 | 22.11.1399ﺧﺒﺮوﻧﻪ

ﺣﺎل ﮐ دی .د ﻧﻮرو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐ ،دا ﮐﺎر د ﻧﻔﻮﺳﻮ د ﭘﯿﺎوړې ودې او ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ
د ﮐﻮرﻧ ﺑﯿﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ او د ﺎوﻧﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺨﻪ د راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﻮ د راﺗ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ دی.
دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺎﻧې ﺗﻮﻪ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﻧۍ ﮐ د ودې ﯾﻮ ﻟﻪ ﺗﺮ
ﻮﻟﻮ ﻟﻮړې ﮐﭽ ﻟﺮوﻧ ﺎر ﻞ ﮐﯿي ﺻﺪق ﮐﻮي .ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺎروﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اداري ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻠﺮي ،د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎوو ﺳﺮه ﺳﺮه ،دوی ﻧﺸ ﮐﻮﻻی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﻣﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او ﺑﻨﺴﯿﺰ زﯾﺮﺑﻨﺎوې ﭼﻤﺘﻮ ﮐي .ﻫﻤﺪارﻧﻪ ،د ﺎري ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ
ﻫﻢ ډﯾﺮ ﻟ ده.
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د
وزارت ) (BMZد درﯾ ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﮐ ﭼ» د اﻓﻐﺎن ﻣﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ« ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯾي،
ﺎري ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او د ﺎروﻟ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﻟﭙﺎره د
ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب د ﯾﻮه ډﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮی دی ،ﭼ دا ﻣﻬﺎل اوس دوه ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ
ﻟﺮي :د ﺎري اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﺳﻤﻮﻧﺘﯿﺎ او د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺑﺮﯾﻨﺎ
رﺳﻮﻟﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ .د دې ﯾﻮ ﻣﻬﻢ اړخ د اوﺑﻮ او اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺳﻮر ﮐ د ﺑﻨﺴﯿﺰو ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮل دی .ﭘﻪ دواړو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ د ﺗﺨﻨﯿ او ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻨﺘﻪ
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ﻫﻤﺎرۍ د ﻣﻨ د ﻣﻮﺳﻢ
ﻏﻮره ﺧﺒﺮوﻧﻪ
)https://www.ez-afghan
(istan.de/ps/news/5080
 | 27.08.1399ﺧﺒﺮوﻧﻪ
د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د دوه
اړﺧﯿﺰه ﻫﻤﺎرﯾﻮ دوام او ﻟﻪ
 COVID-19ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې
ﻟﭙﺎره ﻟﻪ  ۵.۷۷ﻣﻠﯿﺎرده
اﻓﻐﺎﻧ ﺨﻪ زﯾﺎت ﻣﺎﻟ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي
)https://www.ez-afghan
(istan.de/ps/news/4939
 | 22.03.1399ﺧﺒﺮﭘﺎﻪ

راوړﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب ورﮐل ﺷﻮی ﺗﺮ ﻮ د ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ دواﻣﺪاره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺳﺎﺗﻨﻪ
او ﺎرﻧﻪ ،او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د ﭘﺎﻧﻮﻧ ﭘﺎﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﻧﻮر اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﭘﺎم ﮐ دي ﭼ ﻫﻢ د ﺎروﻟ او ﺑﻨﺴﯿﺰې ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن ورﮐﻮﻟﻮ او ﻫﻢ د
ﺎري ﺣﻮﻣﺘﻮﻟ او د ﺎروﻟ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧ د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ د ﮐﭽ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷ .د ﻧﻮﻣﻮړو اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺎري او ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﭘﻪ
ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐ د وﻧې اﺧﯿﺴﺘﻞ دي.

اوﺑﻪ ﯾﻌﻨ ژوﻧﺪ
اوﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﯾﻮه ﺑﺎارﺘﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ده ﭼ د ﮐﺮﻧﯿﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ او د ﺎک د
اوﺑﻮ ﭘﻪ ډول د ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﯿﺎﺗ ارزﺖ ﻟﺮي .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ،ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ د ﺎري
اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﺷﺎوﺧﻮا ﯾﻮه ﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ او د ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اوﺳﯿﺪوﻧ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﻫﻢ د اوﺑﻮرﺳﻮﻧ ﯾﻮ ﺳﻤﻮن ورﮐل ﺷﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻧﻠﺮي .ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ
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 او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن اﻏﻠﺒﺎً ﻣﺠﺒﻮر دي ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺎن او ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ د ﭘﺎره د ﺎک
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اﻗﻠﯿﻢ د ﺑﺪﻟﻮن ﺨﻪ زﺖ زﯾﺎت اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐﯿي .ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ،د اوﺑﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨ ﭼ د

Better Water Supply for
Kabul
(https://www.ez-afghanista
_n.de/sites/default/files/FS
_2019_Water_Supply_Kabul
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د اوﺑﻮ د ﭘﻪ ﻻس راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اوږده واﻨﻮﻧﻪ ووﻫ .ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻟﯾﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ دي ،د ﻧﻔﻮس د ﭼ ودې ،د اوﺑﻮ د ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ ﮐﺎروﻧ ،ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﺮﻫﻨﻪ
او ﻧﻮرو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ﺗﻮﻪ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې دي .ﭘﻪ داﺳ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﺎک د ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ د دواﻣﺪارې رﺳﻮﻧ د ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
اوﺑﻮ د ﻣﻮﺟﻮدو ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺳﺎﺗﻞ ډﯾﺮ اړﯾﻦ دی .ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ د ﮐﺮﻧﯿﺰو او ﺻﻨﻌﺘ
ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره د اوﺑﻮ د ﻣﻮﺟﻮدو ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯿي.
د اوﺑﻮ د ﺳﻮر د ﺳﻤﻮﻧﯿﺘﺎ ﭘﺮوﺮام ) (WSIPد ﺗﺨﻨﯿ ﻫﻤﺎرۍ د ﻧﻮﺘﻮﻧﻮ د ﯾﻮې
ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻫﻪ ﮐﻮي ﭼ ﭘﻪ ﺎﮐﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻬﻤﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ ﮐ ﻧﻬﺎدي ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻪ ﻏﺘﻠ
ﮐي او ﻫﻤﺪاراز د اوﺑﻮ ﭘﻪ ادارو ﮐ ﺗﺨﻨﯿ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮړ ﮐي .دﻏﻪ
ﭘﺮوﺮام د ﻧﻮرو ډﺮوﻧﻮ ﺗﺮﻨ ،د اﻓﻐﺎﻧ ﻣﻠﺮو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د روزﻧ ﺗﺨﻨﯿ اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐي ﭼ د اﺣﺪاث او ﺳﺎﺗﻨ او
ﺎرﻧ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﺑﻮﺧﺖ دي .دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻫﻤﺪارﻧﻪ د اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﺳﺮه د ﺳﯿﻨﺪ
د ﺣﻮﺿ او د اوﺑﻮ د ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د ﯾﻮه اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﻣﺎﻟ ﻫﻤﺎرۍ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐ
د اوﺑﻮرﺳﻮﻧ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ او د ﻧﺎوﻟﯿﻮ اوﺑﻮ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ اړه آزﻣﺎﯾﺘ
اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ روان دي .د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د ﻧﺎوﻟﯿﻮ اوﺑﻮ د
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ د ﯾﻮه ﻣﺎﺳﺘﺮﭘﻼن ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

اﻧﺮژي – د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐﯿﻠ
د ﺑﺮﻨﺎ د اﻧﺮژۍ ډاډﻣﻨﻪ رﺳﻮﻧﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ودې ،ﺑﺴﯿﺎ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺎرﻧ او ﻮوﻧ او
روزﻧ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړوي؛ ﭘﻪ ﻟﻨه ﺗﻮﻪ ،دا د ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﺑﻨﺴ ډﺑﺮه ده .ﺧﻮ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﺑﺮﻨﺎ د اﻧﺮژۍ رﺳﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﻠ واﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ،اﻏﻠﺒﺎً
ﻧﺎډاډﻣﻨﻪ ده ﯾﺎ ﻫﯿ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي .ﺮان ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ،د ﺑﺮﻨﺎ ﺗﻠﻞ ،د ﺑﺮﻨﺎ د
ﻧﺎوﯾﻠﯿﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ او ﻧﺎﺑﺴﯿﺎ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د ﺑﺮﻨﺎ رﺳﻮﻧ د ﭘﺎﯾﺖ ﺨﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮي .ﭘﻪ
داﺳ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐ ،ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻧﺸ ﮐﻮﻻی ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ ﺑﺮﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐي ،او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ
ﻫﯿﻮاد ﻧﺸ ﮐﻮﻻی اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﺗﻪ ﭼ ورﺗﻪ ډﯾﺮه اړه ﻟﺮي ورﺳﯿي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ د
اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺮﻨﺎ رﺳﻮﻧ د ﯾﻮه ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺨﻪ د  ۲۰۰۳ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.
اوس ﻣﻬﺎل ،د ﻫﯿﻮاد د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﯾﻮازې ﮐﺎﺑﻮ ﯾﻮه درﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺑﺮﻨﺎ د اﻧﺮژۍ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﻪ
ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي – ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﻪ ﺎري ﺳﯿﻤﻮ ﮐ .ﭘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐ د ﮐﻤﻮاﻟ او د ﺑﺮﻨﺎ
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دﻏﻮﺘﻨ د ډﯾﺮﯾﺪوﻧ زﯾﺎﺗﻮاﻟ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اړ دی ﭼ د ﺧﭙﻠ اﻧﺮژۍ ﺷﺎوﺧﻮا
 ۷۵ﺳﻠﻨﻪ د ﭘﺎم وړ ﻧﺎډاډﻣﻨﻮ ﺳﯿﺎﺳ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐ د ﺑﻬﺮ ﺨﻪ وارد ﮐي ﭼ دا ﮐﺎر
ﻫﯿﻮاد اوﻧﯾﻮ ﺗﻪ ﻣﻬﺘﺎﺟﻮي .دې ﺣﺎﻟﺖ ﮐ د ﺑﺪﻟﻮن ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﻫﻢ د ﻣﻠ ﺑﺮﻨﺎ د ﺗﻮﻟﯿﺪ د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ او ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ د ﺑﺮﻨﺎ
د ﺷﺒ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دا ﮐﺎر ﺎري او ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﻨ ﺑﺮﻨﺎ رﺳﻮﻧ
ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دی او د ﺧﻠﻮ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ او د اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﺗﻪ ﭘﻪ
ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﺗﻮﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژې ﺗﻮﻟﯿﺪول ،د
ﺑﺮﻨﺎ د ﺷﺒ ﭘﺮاﺧﻮل او د ﮐﻮرﻧﯿﻮ اﺗﺼﺎﻻﺗﻮ اﺣﺪاﺛﻮل د ﻣﺎﻟ ﻫﻤﺎرۍ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﯿﺎوړي
ﮐﯿي .د دې ﮐﺎر د ﺑﺸﭙوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د »ﺑﺮﻨﺎ رﺳﻮﻧ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ« ﭘﻪ ﭘﺮوﺮام ﮐ د
دوﻟﺘ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ د ﻣﻠ ادارې د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﻟﭙﺎره
ﺗﺨﻨﯿ ﻫﻤﺎري ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ،د ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮر د
ون ،او د ﻮوﻧ او روزﻧ دﭘﺎره ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ او ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻮړﺷ ﺗﺮ ﻮ د ﺑﺮﻨﺎ
د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﺗﻮﻪ ﮐﺎر وﮐي او ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺎرﻧﻪ ورﻨ وﺷ او
ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﭘﺎﻧﻮﻧﻪ ﻏﺘﻠ ﺷ.
د ﺎري ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺎروﻟ د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ زﻣﻮﻧ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻻزﯾﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
دﭘﺎره د ﭘﺮوژو ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻮ او د »ﮐﯿﺴﻮ« ﺑﺮﺧ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐی.

زﻣﻮﻧ ﮐﺎر ﭘﺪی ﺑﺮﺧﻪ ﮐ
ﭘﺎﮐﻪ اﻧﺮژي د ﭘﺮﻣﺨﺘ د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﻣﻨﻈﻤﻪ رﺳﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ دي ﭼ ډﯾﺮو ﻟو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺨﻞ ﺷﻮﯾﺪي .ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﺑﺮﯾﻨﺎ د ﺳﺘﻮر ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻧﻮې ﻣﺎﺳﺮ ﭘﻼن ﭘﻠ ﮐﻮي او ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ
اﻧﺮژۍ ﻟﭙﺎره ﻣﻠ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎﻫﻢ ،ﯾﻮا ﺷﺎوﺧﻮا ﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ وي د
ﺑﺮﯾﻨﺎ ﻟﻪ ﺷﺒ ﺳﺮه ﻧﺘ دي.
)(https://www.ez-afghanistan.de/ps/news/4720
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻟﯧدول
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ۷۰ﺳﻠﻨﻪ وي ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﭘﺮﺗﻪ ژوﻧﺪ وﮐي .ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد
ﮐ ﯾﻮازې  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﮐﻮرﻧ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻟﻪ ﺷﺒ ﺳﺮه ﻧﻠﻮل ﺷﻮي دي ،ﭼ ډﯦﺮی
ﺑﺮﺧﻪ ﯾ ﭘﻪ ﺎري ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ده .ﻟﻪ ﻟﺲ ﺳﻠﻨ ﺨﻪ ﻟ ﮐﻠﯿﻮال وي ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻪ
ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي ،ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ دا ﻫﻐﻪ ﺳﯿﻤﻪ ده ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼ درې ﺑﺮﺧ اﻓﻐﺎﻧﺎن ژوﻧﺪ ﮐﻮي.
)(https://www.ez-afghanistan.de/ps/news/4722
ﺑﺮﯾﻨﺎ د ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻟﭙﺎره
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ډﯦﺮو ﮐﻮرﻧﯧﻮ او ﺗﺼﺪﯦﻮ ﻟﭙﺎره ،د ﺑﺮﯾﻨﺎ ډاډﻣﻨﻪ رﺳﻮﻧﻪ د ﺗﺼﻮر وړ ﻧﻪ
ده .د ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﻮا ۳۰ ﺳﻠﻨﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﻟﻪ ﺷﺒ ﺳﺮه ﺗﻟ دي ،ﭼ ﭘﻪ ﻧﯦﻮاﻟﻪ
ﮐﭽﻪ د ﯿﻮ ﮐﭽﻮ ﻟﻪ ډﻟ ﺨﻪ ﯾﻮه ده .ﭘﻪ ﺎﻧې ﺗﻮﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ دﻏﻪ

وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮاب ده ،ﭼﯧﺮې ﭼ ﯾﻮا ﯾﻮ ﻮ ﺎروﻧﻪ او ﮐﻠ د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﻟﻪ ﺷﺒ ﺳﺮه
ﺗﻟ دي.
)(https://www.ez-afghanistan.de/ps/news/4721
ﮐﺎﺑﻞ ﻟﭙﺎره د اوﺑﻮ ﻪ رﺳﻮﻧﻪ
د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧﯦﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) (WHOد ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ،اوﺳﻤﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺎري ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎوﺧﻮا ﯾﻮا ﯾﻮ ﭘﺮ درﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ او د ﮐﻠﯿﻮال ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻨﻪ ﺳﻠﻨﻪ ﺑﺮﺧﻪ
د ﺎک د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ ﻟﻪ ﻣﻨﻈﻤ ﺷﺒ ﺳﺮه ﺗﻟ دي .د ﮐﺎﺑﻞ ﺎرواﻟ د اوﺑﻮ
رﺳﻮﻧ ﺷﺒﻪ ﺷﺎوﺧﻮا د  ۶۰۸۰۰ﮐﻮرﻧﯧﻮ ﮐﻨﺸﻨﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮي .د اوﺳﻨ زﯾﺮﺑﻨﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻢ ډﯾﺮ ﮐﻤﺰورې ده :د اوﺑﻮ ﭘﺎﯾﭗ ﻻﯾﻨﻮﻧﻪ ،ﭘﻤﭗ ﺳﯿﺸﻨﻮﻧﻪ او زﯾﺮﻣ ،ﮐﻪ
ﭼﯧﺮې ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﻣﻌﻤﻮﻻ وﯾﺠﺎړ ﺷﻮي او ﺷﺎوﺧﻮا  ۳۰ﺳﻠﻨﻪ اوﺑﻪ د ﻟﯿ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯿي.
)(https://www.ez-afghanistan.de/ps/news/4723
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل ﻟﭙﺎره د ﻠﻮ اوﺑﻪ
د ﻠﻮ ﭘﺎﮐ اوﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻟه ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺪوﻧ ﻣﺘﺎع ده .ﮐﻪ
ﻪ ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ رﺳﻮﻧﻪ ﻪ ﺷﻮﯾﺪه ،ﺧﻮﺑﯿﺎﻫﻢ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﻮا د
ﻠﻮ ﮐو اوﺑﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي ،ﭼ اﮐﺜﺮاً ﮐﻮﻟﺮا ،د ﻣﺤﺮﻗ د ﺗﺒ او ﻧﺲ ﻧﺎﺳﺘ د
ﻧﺎروﻏﯧﻮ ﻻﻣﻞ ﺮ.
)(https://www.ez-afghanistan.de/ps/news/4739
د اوﺑﻮ او ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اوﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﯾﺮو ﺎري او ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د ﻧﺎدره ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻞ ﮐﯿي.
ﭘﺪاﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻻره ﮐ ﻟﻮی ﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘ دي ،د ﺎري ﺧﻠﻮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻻﻫﻢ د ﺎک ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﺗﻪ
ﻻﺳﺮﺳ ﻧﻠﺮي .د ﮐﻠﯿﻮ اوﺳﯿﺪوﻧ د ﺎﺎﻧﻮ او وﯾﺎﻟﻮ ﺨﻪ اوﺑﻪ راوﺑﺎﺳ ﯾﺎ ﯾ ﺑﺎﯾﺪ د
اوﺑﻮ ﻟﻪ ﺎﻧﺮوﻧﻮ ﺨﻪ وﭘﯿﺮي .د اوﺑﻮ د ﻟواﻟ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﻏﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ
ﺗﻮﻪ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻧﻪ زﯾﺎت ﮐﺎرول ﮐﯿي او د ﮐﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﯿي.
)(https://www.ez-afghanistan.de/ps/news/4742

